
Odkąd rynkiem biznesu stał się cały świat, 
globalne megatrendy nabierają jesz-

cze większego znaczenia. Jak podaje Ernst & 
Young, firmy muszą się liczyć przede wszystkim 
z dominacją świata cyfrowego, gdzie każdy 
wszędzie i zawsze ma dostęp do wszystkiego, 
automaty przejmują role ludzi, a walka o klien-
ta, zasoby i fundusze toczy się przez całą dobę. 
To nie koniec nadchodzących zmian. Znaczenie 
ma też wielka ucieczka do miast – aż 54% ludzi 
mieszka w miastach, a do 2050 roku będzie to 
66%, co wymaga zmiany infrastruktury, a wpły-
wa na klimat i społeczeństwo. To wszystko nie 
pozostaje bez echa, a wygrywa ten, kto uważ-
nie się wsłucha w światowe trendy.

NOWE SZANSE NA WZROST
Optymizm jednak nie opuszcza CEO – 62% 
zarządzających (dane KPMG) twierdzi, że per-
spektywy rozwoju gospodarki światowej są lep-
sze niż rok temu. Co ważne, 29% z nich planuje 
w najbliższym czasie przeprowadzić znaczącą 
transformację swojej spółki. Potrzebę nowego 
podejścia do biznesu wyczuły firmy, o któ-
rych aktualnie jest najgłośniej – Uber, Airbnb, 
Facebook czy Google. Wszystkie zrewolucjoni-
zowały rynek za sprawą nowego modelu bizne-
sowego, który ukształtowała głównie tech-
nologia. W obliczu tych sukcesów pojawia się 
pytanie, czy tradycyjne modele biznesu prze-
stają się sprawdzać. Jedno jest pewne, trudno 
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Największa firma taksówkarska bez taksówek, największa firma hotelarska bez hoteli, największe 
medium informacyjne bez dziennikarzy. Giganci Uber, Airbnb, Facebook, którzy szturmem 
wprowadzili nowe modele biznesowe, odnieśli sukces i spowodowali, że już nic nie będzie  
takie samo jak do tej pory. Czy drogą do sukcesu jest przemodelowanie biznesu?  
Dlaczego przedsiębiorstwa o tradycyjnym modelach powinny czuć na plecach oddech technologii? 

Czy Twoja firma powinna 
zmienić model biznesowy

będzie podbić światowy rynek z modelem 
biznesu oderwanym od nowych technologii.
Nowy cyfrowy świat to nowe wyzwania. Pięć 
trendów technologicznych, jakie nasza firma 
powinna wziąć pod uwagę, a które wykorzy-
stują wspomniane organizacje, to: rozbudowa-
na analityka i big data, chmura obliczeniowa, 
modernizacja systemów firmowych, techno-
logie mobilne oraz Internet Rzeczy. Dlacze-
go warto? – Transformacja cyfrowa dzieje się 
teraz i dotyczy wszystkich firm na rynku. Nie 
należy czekać na odpowiedź na nią, bo to 
może skutecznie uchronić firmę przed wypar-
ciem przez nowe modele biznesowe – mówi 
Łukasz Polak, wiceprezes Beyond.pl, polskiego 
centrum danych i dostawcy rozwiązań IT dla 
biznesu. – Polscy przedsiębiorcy wykazują się 
coraz większą świadomością szans na wygene-
rowania nawet kilkudziesięcioprocentowych 
oszczędności czasu realizacji i budżetu projektu 
dzięki nowym technologiom. Szacuje się, że już 
w 2019 roku rynek chmury obliczeniowej ma 
być wart około 1,5 miliarda dolarów, a war-
tość rynku usług data center już przekroczyła 
miliard złotych – komentuje Łukasz Polak.

MIGRACJA DO SUKCESU
Jeśli myślimy o zmianie modelu biznesowego, 
oprócz wykorzystania technologii istotne jest 
coś jeszcze. Jak powiedział M. Porter: „Esencja 
strategii leży w tym, czego nie robimy”. Uber 
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Nasi partnerzy poszukują 
rozwiązań, które gwarantują 
stabilności działania ich usług. 
Zlecenie usług IT zewnętrznemu 
dostawcy to dla firm komplet 
korzyści: rozliczanie tylko 
za zużycie, optymalizacja 
kosztów, szybkość wdrożenia, 
bezpieczeństwo i, co ważne 
przy dynamicznym rynku, 
skalowalność rozwiązania 
oraz uwolnienie zasobów 
inwestycyjnych

A N A L I T Y K A  B I Z N E S O WA  
–  C Z A S  N A  P R Z E T WA R Z A N I E 
D A N YC H  W   C Z A S I E  
R Z E C Z Y W I S T YM

Sukces przedsiębiorstw w znacznym stop-
niu zależy dziś od sposobu gromadzenia 
i analizowania danych, a następnie – wyko-
rzystywania pozyskanych w ten sposób 
informacji. 
Narzędzia do zaawansowanej analizy wiel-
kich zbiorów danych stają się niezbędne, 
by zapewnić lepsze zrozumienie procesów 
zachodzących wewnątrz firmy, podejmowa-
nie bardziej świadomych i dojrzałych decyzji 
biznesowych oraz spełnienie oczekiwań 
klientów. Firmy, które stosują analizę big 
data, zyskują realną przewagę konkurencyj-
ną – niezależnie od stopnia rozwoju i bran-
ży, w jakiej działają.
Globalny rynek analizy wielkich zbiorów 
danych rozwija się obecnie sześć razy szyb-
ciej niż cały sektor IT. Badania pokazują 
również, że aż 53% przedsiębiorstw uznaje 
korzyści płynące z analityki danych za 
ważny czynnik przewagi konkurencyjnej1. 
Trend jest coraz bardziej widoczny również 
w Polsce – według naszych danych kolejne 
7% polskich przedsiębiorstw planuje wdro-
żenie tego typu rozwiązań jeszcze w tym 
roku. Spodziewamy się, że w 2016 roku 
firmy przeznaczą większe środki na analizę 
big data oraz że tendencja ta będzie się 
utrzymywać w kolejnych latach – komentu-
je Piotr Sobstyl z Intela.

1 Raport Capgemini “Big & Fast Data: The Rise of 
Insight-Driven Business”
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Analiza big data wymaga użycia dużej mocy 
obliczeniowej, ale dziś tę przeszkodę można 
łatwo ominąć, wykorzystując platformy chmu-
rowe. W przypadku korzystania z takich rozwią-
zań nie ma konieczności przeznaczenia dużych 
środków finansowych na zakup sprzętu, korzy-
stanie z potężnych komputerów nie jest więc 
zarezerwowane wyłącznie dla korporacji dys-
ponujących wysokimi budżetami. Dziś również 
małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wdrożyć 
rozwiązania do analizy big data.

Aktualnie, zgodnie z prawidłowością wyzna-
czoną prawem Moore’a, współzałożycie-
la Intela, rozwiązania sprzętowe służące do 
analizy big data są coraz bardziej wydajne, 
a jednocześnie ich koszt spada. Zaawansowa-
ne technologie stają się z roku na rok bardziej 
dostępne – również dla tych, którzy wcześniej 
nie mogli sobie na nie pozwolić – mówi Piotr 
Sobstyl, z firmy Intel

i Airbnb w dużej mierze oddały działania 
społeczności użytkowników, unikając przy 
tym konieczności inwestycji w aktywa trwałe. 
Pozwala to skupić się im na rozwoju swoje-
go biznesu. Właśnie z tego powodu coraz 
więcej firm decyduje się na outsourcing IT. 
Gdyby nie ten model, wiele firm nie byłoby 
w stanie rozwinąć nowoczesnego portfolio 
oferty. Chcąc bowiem stawić czoła nowym 
trendom i oprzeć swój biznes w dużej mierze 
na nowych technologiach, nie trzeba mieć 
wyspecjalizowanych zasobów ani infra-
struktury IT. Przeciwnie, korzystniej zlecić to 
zewnętrznym partnerom, a samemu zająć 
się rozwijaniem głównego biznesu. – Nasi 

partnerzy poszukują rozwiązań, które gwaran-
tują stabilności działania ich usług. Zlecenie 
usług IT zewnętrznemu dostawcy to dla firm 
komplet korzyści: rozliczanie tylko za zużycie, 
optymalizacja kosztów, szybkość wdrożenia, 
bezpieczeństwo i, co ważne przy dynamicz-
nym rynku, skalowalność rozwiązania oraz 
uwolnienie zasobów inwestycyjnych – mówi 
Łukasz Polak z Beyond.pl.
Na zmiany modeli biznesu wpływ mają także 
klienci. Aż 80% firm silnie odczuwa zmianę ich 
zachowań zakupowych. W efekcie konieczna 
jest modyfikacja łańcucha dystrybucji i posta-
wienie na wielokanałowość. Firmy zbierają 
też coraz więcej danych o klientach, jednak aż 

80% z nich wciąż nie jest wykorzystywanych 
i monetyzowanych. Wiedza zdobyta dzięki 
wykorzystaniu oprogramowania do anali-
zy danych daje firmie kolejne wytyczne do 
tego, jak powinien wyglądać zmodyfikowany 
model biznesowy.

LICZY SIĘ OPEN INNOVATION
Firmy wprowadzają mniej lub bardziej rady-
kalne zmiany na różnych etapach istnienia. 
Przykładem ewolucji idei biznesowej jest 
dynamicznie rozwijające się środowisko start-

-upów, a wśród nich Qpony. Ich oryginalny 
pomysł opierał się na stworzeniu papiero-
wych książeczek rabatowych oferujących 
zniżki do licznych restauracji, kawiarni i skle-
pów itp. Jednak zespół Qponów, obserwu-
jąc zagraniczne trendy, szybko zauważył, że 
warto zainwestować w nowe technologie, 
i ukierunkował biznes na aplikację mobilną 
opartą na chmurze obliczeniowej. Zgodnie 
z zasadą open innovation, czyli otwartego 
podejścia do zaangażowania innych podmio-
tów w innowacyjne przedsięwzięcie firmy, 
Qpony skorzystały w tym zakresie z usług 
firmy Beyond.pl.
Czy Twoja firma powinna zmienić model 
biznesowy? Jedno jest pewne, na pewno 
powinna obserwować otoczenie i wsłuchiwać 
się w potrzeby klientów, a wtedy prawdopo-
dobnie jej model ewoluuje sam. ■


